
Input på KFI området: 

 Edel Sauntes allé: 3 x 5-mandskunstbaner på asfalten på den del 

hvor vejen er spærret i den ene ende. 

 Ryparken - op til 6 børnebaner mod Lyngbyvej/motorvejen, tribuner - 

beachvolley vil også have gavn af tribunerne. 

 Nordhavn - flere boldbaner centralt. De rekreative områder i 

Nordhavn, skal ikke ligge aller yderst, men skal 'begynde' helt 

inde ved Orientkaj.  

 Katalog over aktiviteter på Østerbro. Hvad 'kan' de forskellige 

rum/faciliteter? Akustik, bevægelse osv. (Delt ønske med SSÆI)  

 50m svømmehal Nordhavn  

 Strandboulevarden - boldbure som på Sønderboulevard 

 Bedre (oplyste - bredere) cykelstier til og fra 

foreningsaktiviteterne  

 Ændring af lovgivning således “ikke medlemmer af foreningen” må 
låne/leje klublokaler uden klubben mister økonomisk tilskud.  

 ’Kulturen’ skal skrives ind på linje med idrætten i bydelsplanen – 
bl.a. som redskab mod ensomhed og til sikring af bedre mental 

sundhed 

 Få åbnet skolerne til foredrag og andre typer fællesskaber 

 Sejlernes visionsplan for Svanemøllehavnen (KFI eller BMT?) 

 Kan Panum og universitets matrikler i Universitetsparken benyttes 

af civilsamfundet om aftenen? 

 Der mangler kreative, fleksible rammer, hvor man kan være medskaber 

- en 'maker kultur'. Konkret værksteder, 

kulturaktiviteter/udstillinger og biblioteksfunktion i samarbejde 

med KFF.  

 

 

 

Input på Familie, Børn og Unge 

 Projekt om at benytte ’bagsiden’ af Randersgades Skole sommer 
ekstra uderum for skolen i dagtimerne. Kan der skiltes med 

parkering forbudt på nogle af pladserne f.eks. i tidsrummet 8 – 16 
og sættes flytbart hegn og evt. flytbare siddemoduler op? 

 Hvem vi skal tale med ift. ’sikre skoleveje’: Husk 
daginstitutioner/bestyrelser og KKFO’er 

 

Input på Social, sundhed, ældre og integration 

 Katalog over aktiviteter på Østerbro. Hvad 'kan' de forskellige 

rum/faciliteter? Akustik, bevægelse osv. (Delt ønske med SSÆI)  

 Forslag fra ’Repair café om ’lappekoner’. Sendes separat. 
 

Input på BMT 

 Der mangler noget om fremkommelighed for fodgængere 

 Kan Strandboulevarden udnyttes bedre og blive en ’Rambla’ for 
Østerbro? 

 Sejlerne i Svanemøllehavn præsenterede deres plan for havnen 

 

 


